
 

 

 WiMAXتقنية الواي ماكس 

من التقنيات احلديثة ذات النطاق العريض  WiMAXتعترب تقنية الواي ماكس 
وقد تكون هذه التقنية اخليار األمثل لكي حتل . لالتصاالت الالسلكية

مكان األلياف البصرية و�ظام الكابالت ذات التكلفة العالية وخطوط الـ 
DSL يف اململكة العربية السعودية يف القريب العاجل .  

ة وبدون الدخول يف مشاكل االتصاالت الالسلكية تغطي مساحات كبري
. البنية التحتية وصعوبة احلفر والتوصيل عن طريق الكيابل إىل مجيع املواقع

 Wireless Wide Areaالشبكة الالسلكية العريضة املساحة 

Networks WWANs وذلك . تغطي مساحات جغرافية كبرية
 علماً أن معظم الشبكات. بتداخلها مع شبكات أخرى ذات سرعات خمتلفة

إىل  Kbps 9.6كيلو بت يف الثا�ية  9.6الالسلكية تعطي سرعات فيما بني 
  . Mbps 2ميجابت يف الثا�ية  2

  : التايل WWANsومن أهم تطبيقات 

  . ـ تستخدم خلدمات متعددة األغراض يف �فس الوقت وبكفاءة عالية



 

 

 ,ATM , IPv4ـ تدعم عدد من الربوتوكوالت األ�ظمة املختلفة مثل

IPv6, and Ethernet .  

 66 -  2جيجا هرتز  66و 2ـ تدعم عدد من الرتددات املختلفة فيما بني 
GHz .  

ومن أهم مميزات الشبكات الالسلكية عريضة املساحة إمكا�ية توصيلها مع 
 DSLالشبكات السلكية ذات النطاق العريض مثل األلياف البصرية وتقنية 

  .. وغريها

  ما مكو�ات تقنية الواي ماكس؟ 

فقط . WiFiتوصيلها إىل املنازل ال ختتلف كثريا عن تقنية الواي فاي  عملية
تركيب هوائي خارج املنزل لكي يسهل االتصال بالقاعدة 

حيث تتكون . عن طريق ترددات الراديو Base Stationاملركزية
تقنية الواي ماكس من برج لإلرسال ويكون استقبال اإلشارة للمستخدم عن 

  . ومنه للحاسوب) مودم(ز استقبال أو طريق هوائي متصل جبها

   WiMAXمميزات الواي ماكس 



 

 

توفر سرعات عالية من خالل حمطات الواي ماكس املركزية املتصلة مبراكز 
اتصال الواي فاي يف املدن الكربى دون احلاجة إىل وجود اجملال املباشر أو اخلط 

شرة للمبا�ي أو لن تكون هناك تأثريات مبا. املستقيم بني املرسل واملستقبل
  . احلواجز الطبيعية بني أجهزة اإلرسال املركزية وأجهزة االستقبال

بني املستخدمني ) معلومات، صوت، صورة(تتيح تقنية الواي ماكس تبادل الوسائط 
  . Mbps 280ميجابت يف الثا�ية  280بسرعات عالية تصل إىل 

وذلك عن . اءة عاليةتتيح تقنية الواي ماكس استغالل تردد قنوات اإلرسال بكف
طريق إعادة استخدام تردد هذه القنوات، مما يزيد من سعة خاليا االتصال مع منو 

  . الشبكة وهذا بدوره ميكن من زيادة عدد املشرتكني

مستخدم  100صممت الرتددات يف تقنية الواي ماكس لتتدرج من واحد حتى 
ميجاهرتز  1.75ردد كل قناة من قنوات الرتدد حيث تبدأ قنوات االتصال من ت

1.75 MHz  20ميجاهرتز  20حتى MHz .  

صممت تقنية الواي ماكس لكي تعطي سرعات عالية يف مجيع البيئات احمليطة 
سواء أكا�ت أجهزة اإلرسال واالستقبال على التوجيه املباشر أو التوجيه غري 

ات كيلومرتا بسرع 70فقد تصل املسافة بني املرسل واملستقبل حتى . املباشر



 

 

ميجابت يف الثا�ية يف قناة اإلرسال الواحدة وذلك باستخدام تقنيات  70تصل إىل 
  . اهلوائيات الذكية وشبكات املسارات العشوائية

  هناك مميزات كثرية ال يسمح اجملال بذكرها 

  كيف ميكننا االستفادة من تقنية الواي ماكس؟ 

ميكن االستفادة من هذه التقنية عن طريق تغطية معظم مدن اململكة بالكامل 
حيث ستكون األجهزة احملمولة سواء كا�ت . بشبكة اإل�رت�ت السلكياً

أجهزة جوال أو مفكرات شخصية أكثر قابلية للحصول على املعلومات عن 
  . طريق شبكة اإل�رت�ت

   WiMAXتعريف تقنية الواي ماكس 

ممكن أن ) سرعات عالية(تقنية السلكية ذات �طاق عريض الواي ماكس 
سوف �تطرق إىل تعريف �وعني من تقنيات الواي . ختدم االتصال الثابت واملتحرك

  : ماكس

مواصفة مجعية ( IEEE802.16مبين على املواصفة العاملية : النوع األول
تة وهذا النوع مصمم لالتصاالت الثاب) مهندسي الكهرباء واإللكرتو�يات



 

 

 Lineويعتمد على التوجيه املباشر على خط مستقيم أو مبا يعرف خبط الرؤية 

of Sight .  

صمم ملسا�دة حركة التنقل والتجوال وال يعتمد على التوجيه املباشر : النوع الثا�ي
الواي ماكس هلا عدد . IEEE802.16aوهو مبين على املواصفة العاملية 

، IEEE802.16bاملثال كثري من املواصفات ومنها على سبيل 
IEEE802.16c ،IEEE802.16d . ولكن املواصفتني السابق

وميكن اختصار . ذكرمها من أهم املواصفات املتبناة لتقنية الواي ماكس
  : املواصفتني يف اجلدول التايل

8021.16 8021.16a   
  جيجاهرتز  11جيجا هرتز أكرب من  66إىل  10عرض النطاق من 

  حالة القناة فقط خط الرؤية املباشر ال حاجة إىل الرؤية املباشر 

 28ميجابت يف الثا�ية عند عرض �طاق  134إىل  32معدل اإلرسال من 
 20ميجابت يف الثا�ية عند عرض �طاق  75ميجاهرتز معدل إرسال يصل اىل

  ميجاهرتز 

  القدرة على احلركة ثابتة متحركة وثابتة 
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Interoperability for Microwave Access  ويعرف أيضا

�ظام جديد التصال سريع  WiMAXالواي ماكس   .802.16باسم 

لالتصال بشبكة اال�رت�ت  DSLباال�رت�ت وسوف يستبدل �ظام الكابل و�ظام الـ 

  . من أي مكان وبدون أسالك

كيف تعمل األشياء سوف �تحدث عن هذا النظام وما هي يف هذا املقال من 

التطورات اليت يعمل عليها املهندسون وماذا ميكن أن تقدم لنا هذه التقنية يف 

  .املستقبل

  ؟WiMAXكيف تعمل تقنية الواي ماكس  

واليت حتدثنا عنها  WiFiتشبه فكرة عمل الواي ماكس فكرة عمل الواي فاي 

ولكن تقنية الواي ماكس تعمل على مسافات اكرب وبسرعات  مقال سابقيف 

هذا باإلضافة إىل ان الواي . أعلى وتوفر خدمة اال�رت�ت لعدد كبري من املستخدمني



 

 

ماكس سوف تصل لكل الناس حتى لو مل تكن لديهم خدمات اهلاتف أو خدمة 

  .االتصال باال�رت�ت بواسطة الكوابل

  

  برج إرسال للواي ماكس

  :يتكون �ظام الواي ماكس من جزأين مها 

وهو يشبه برج اإلرسال يف  :WiMAX towerبرج الواي ماكس 

كل برج وأي ماكس يغطي مساحة ). اجلوال(شبكات اهلاتف احملمول 

  .كيلومرت مربع 8000كبرية تصل إىل 

املستقبل واال�تينا سوف  :WiMAX receiverمستقبل الواي ماكس 

 إنتتوفر يف أجهزة الكمبيوتر احملمول كما هو احلال يف تقنية الواي فاي أو 



 

 

  .يثبت يف الكمبيوتر PCMCIA cardن كرت من �وع تكون عبارة ع

  

أو  T3 lineتتصل حمطة برج الواي ماكس مباشرة باال�رت�ت باستخدام أسالك 

كل برج يغطي مساحة . ان تتصل بربج وأي ماكس أخر بواسطة ميكروويف

  .كيلومرت مربع فهذا يسمح بتغطية األماكن الريفية والبعيدة 8000تصل إىل 

  



 

 

   

  :الواي ماكس تزود خدمة االتصال الالسلكي بطريقتني مها إنمما سبق �الحظ 

عندما ال يكون هناك عوائق بني أبراج الواي ماكس حبيث ال يكون هناك ) 1(

فان االتصال بني أ�تينا  �non-line-of-sightقطة اتصال مرئية بني األبراج 

ت منخفض من الكمبيوتر وبرج الواي ماكس يتم باستخدام �طاق ترددا

2GHz  11إىلGHZ يف هذا النطاق من الرتددات   .كما يف تقنية الواي فاي

وهذه الطريقة تغطي مساحة دائرة �صف . فان اإلشارة ال تتأثر بالعوائق الطبيعية

  .كيلومرت 10قطرها 

فان أ�تينا  line-of-sightعندما يكون هناك اتصال مرئي بني األبراج ) 2(

وهذا . توجه إىل برج الواي ماكس dish antennaعلى شكل طبق 

االتصال أقوى وأكثر استقراراً ميكنك من إرسال كميات كبرية من 



 

 

يستخدم االتصال املباشر بني األبراج    .البيا�ات بدون أي مشاكل تذكر

وهذه الطريقة تغطي مساحة دائرية �صف . 66GHzترددات عالية تصل إىل 

  .كيلومرت 48قطرها يصل إىل 

  تقدم تقنية الواي ماكس؟ ماذا 

تعمل تقنية الواي ماكس �فس املبدأ الذي تعمل به تقنية الواي فاي حيث ترسل 

ميتلك جهاز الكمبيوتر . البيا�ات من الكمبيوتر باستخدام إشارات الراديو

مستقبل وأي ماكس الستقبال البيا�ات املرسلة من حمطة إرسال الواي ماكس 

يث متنع أي مستخدم غري مصرح له باالطالع عليها وهذا البيا�ات تكون مشفرة حب

  .أو الوصول هلذه البيا�ات

يف  54Mbpsترسل بيا�ات بسرعة  إنأسرع وسيلة اتصال وأي فاي تستطيع 

ترسل البيا�ات بسرعة  إنأفضل الظروف ولكن الواي ماكس تستطيع 



 

 

70Mbps.    

مرت فان الواي  30الواي فاي تعمل على مسافات يف حدود  إنهذا باإلضافة إىل 

وهذا يعود إىل الرتددات . كيلومرت 50ماكس تعمل على مسافات تصل إىل 

    .املستخدمة يف تقنية الواي ماكس وكذلك قدرة حمطات اإلرسال

  IEEEمواصفات الواي ماكس حسب تصنيف مؤسسة 

   50kmدائرة �صف قطرها  :املدى

  70Mbps :السرعة

  .بني املستخدم واحملطة غري مطلوب line-of-sight االتصال املرئي

  66GHz-10و  11GHz- 2 :�طاق الرتدد

   



 

 

اال�تقال إىل خدمة الواي ماكس

تغطية شاملة لال�رت�ت يف كل مكان تبدو فكرة رائعة ولكن الشركات 

مل تبدأ يف تركيب هذه التقنية بعد الن من سيقوم بالدفع مقابل خدمة استخدام 

قد تبدأ املؤسسات الكبرية مثل شركات املال واألعمال   هذه اخلدمة؟

اهنم  حيث. برتكيب خدمة الواي ماكس وتسمح ملن يريد باستخدامها جما�اً

والتوسع يف خدمات  WiFiبالفعل يقومون بذلك حاليا باستخدام الواي فاي 

الشبكة باستخدام الواي ماكس قد يشجع على ا�تشار أعمال هذه املؤسسات 

  .وقد يكون هذا دافع الن تبدأ املؤسسات املالية هبذه التقنية

قد تقوم أيضا بعض الشركات برتكيب أبراج إرسال للواي ماكس وتقدم 

وهذا أيضا يتم التعامل به   .خدمة اال�رت�ت ملن يشرتك هبذه اخلدمة مبقابل مادي



 

 

باستخدام الواي فاي ولكن مع الواي ماكس سيصبح باإلمكان االتصال 

كيلومرت حول حمطة  50باال�رت�ت يف أي مكان على �طاق واسع يصل إىل 

  .اإلرسال

  كيف سوف ختدمنا تقنية الواي ماكس؟

إذا توفرت خدمة الواي ماكس يف املنطقة اليت تعيش فيها فيمكنك االستفادة 

منها عن طريق احلصول على جهاز كمبيوتر جمهز الستقبال الواي ماكس أو 

سوف تستقبل كود مشفر   .تركيب كرت للواي ماكس لرتقية جهازك

يقوم مركز اخلدمة بتوصيل   .يسمح لك بالوصول إىل مركز تقديم اخلدمة

بكة اال�رت�ت بسرعة تفوق أي سرعة اتصال باال�رت�ت ممكن تكون قد بش

استخدمتها من قبل، وباملقابل سوف تدفع رسوم شهرية مقابل حصولك على هذه 

تكون هذه التكاليف أيضا اقل من التكاليف اليت �دفعها  إنومن املتوقع . اخلدمة

ألجهزة اليت لبناء شبكة تربط ا routerسوف حتتاج إىل راوتر    .حالياً



 

 

  .يف بيتك أوتستخدمها يف مكان عملك 

   

 
 

 DSLتشكل تقنية الواي ماكس هتديدا لشركات تزويد اال�رت�ت باستخدام 

فربوتوكول الواي . cable-modemأو باستخدام الكوابل واملودم 

ماكس مصمم ليستوعب أكثر من طريقة إلرسال البيا�ات مثال ميكن 

واليت تسمح لك بإجراء  VoIPاستخدام هاتف اال�رت�ت مع الواي ماكس 



 

 

 .اتصاالت دولية بنفس تكاليف االتصال احمللي

  

 


